OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ

Dane właściciela/najemcy lokalu:
Imię i nazwisko:
…......................................................................
Adres:
…......................................................................
…......................................................................
Adres do korespondencji:
…......................................................................
…......................................................................
Nr. tel: ...............................................................
PESEL:
…......................................................................
1. Wyrażam zgodę na przysyłanie pocztą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o. o. ul. Gdańska 69 07–100 Węgrów – Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej: zawiadomień
o zebraniach wspólnoty, uchwał, naliczeń, rozliczeń mediów oraz innej korespondencji dotyczącej
lokalu, którego jestem najemcą na podany przeze mnie adres e-mail:
…...............................................................................................................................................
2.

Oświadczam, iż korespondencję otrzymywaną z adresu e-mail: pgkwegrow@home.pl,
o której mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia, wysłaną z prośbą potwierdzenia dostarczenia
wiadomości, na podany przeze mnie adres e-mail i której otrzymanie potwierdzę, uznaję za
skutecznie doręczoną.

3. Zobowiązuje się przyjmować korespondencję, o której mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia
w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają
przesłanie drogą elektroniczną.
4. Oświadczam, iż w przypadku zmiany adresu e-mail powiadomię Administratora o nowym adresie.
…..................................................
(miejscowość, data)

.........................................................
(podpis składającego oświadczenie)

Dane osobowe przetwarzane są w celu przekazywania korespondencji drogą elektroniczną osobie, która wyraża na to
zgodę oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).
Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie (07-100) przy ul.
Gdańskiej 69. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: pgkwegrow@home.pl lub zadzwoń pod numer
tel. 25 792 23 11.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) i c) RODO.
Dane przeznaczone do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, będą przechowywane do momentu wycofania
zgody przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu rozwiązania umowy.
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przesyłania korespondencji drogą elektroniczną. Niepodanie tych
danych uniemożliwia otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.

